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مت کامل اخبار
یک پناهجوی دانش آموز افغان و خانوادهاش از شهر ُسدان در شمال فرانسه به سویدن اخراج شدند .مقامهای فرانسوی
به کمک یک کارمند اجتمایع ،دانش آموز یاد شده را از صنف دریس بیون برده و قبل از اخراج ،با خانوادهاش به یک توقیفگاه
اداری انتقال دادند .همصنفها و معلمان دانش آموز اخراج شده با امضای فراخوان خواهان لغو اخراج او و خانوادهاش
شدهاند.
روز جمعه  ۱۱جون ،پولیس با اداره مکتب لولک در شهر ُسدان تماس گرفت و خواستار انتقال الیاس ،پناهجو و دانش آموز
 ۱۳ساله افغان به اداره پولیس شد.
بعد از آن که اداره مکتب از انتقال دانش آموز خودداری کرد ،یک کارمند اجتمایع او را به دفی پولیس انتقال داد و سپس
همه خانواده به توقیفگاه اداری شهر می انتقال داده شدند.
ان هلن تکسیه ،معلم زبان فرانسوی الیاس به مهاجر نیوز گفت که از حدود یک هفته پیش نسبت به وضعیت این دانش
آموز پناهجو نگران بود اما تصور نیم کرد مقامها برای بیون بردن «ناگهان» از مکتب اقدام کنند.
او در ادامه گفت که معلمان و هم صنفان الیاس از اقدام غیمنتظره برای بازداشت او شوکه شدهاند« .او حت نتوانست از
هم صنفانش خداحافظ کند».
دیدیه هربیون ،شهردار سدان نی که هنگام دستگیی الیاس در مکتب حضور داشت از روش مقامها انتقاد کرد و گفت:
«مکتب باید یک محل مقدس باشد .چنت اقدایم در یک مکتب پذیرفتت نیست».
از افغانستان تا سویدن و فرانسه
الیاس و خانوادهاش هنگایم که او  ۶ساله بود افغانستان را به دلیل تهدید طالبان ترک کردند .آنها بعد از عبور از مرز پاکستان
و ایران ،به ترکیه رفتند و در آنجا جابجا شدند .کیم بعدتر ،برادر بزرگ و ۱۷ساله الیاس توانست خود را به سویدن برساند و
بعد از گرفت کارت اقامت ،بقیه نی بعد از تحمل دشواریهای فراوان ،از طریق جاده بالکان ،به او پیوستند.
ی
سپتمی  ۲۰۲۰الیاس و خانوادهاش به
با تغیی قوانت مهاجرت در سویدن ،درخواست پناهندگ خانواده رد شد و در ماه
ر
ی
فرانسه آمدند و درخواست پناهندگ کردند .
خینامهای گفتهاست که دانشآموز افغان و خانوادهاش در چارچوب پیمان
اما فرمانداری پولیس منطقه دزاردن با انتشار ر
دوبلت به سویدن اخراج شدهاند« :مقامهای فرانسوی وظیفه داشتند تا در چارچوب قوانت دوبلت ،خانواده را به سویدن،
ی
کشوری که صالحیت برریس درخواست پناهندگ آنان را دارد ،انتقال دهند».
خینامه ،خانواده پناهجوی افغان ابتدا از شهر می به فرودگاه روایس شارل دوگل پاریس و سپس به سویدن انتقال
بر اساس ر
داده شده است.
معلم زبان فرانسوی الیاس را یک دانش آموز «بسیار اجتمایع» توصیف کرد و گفت که او به چند زبان از جمله سویدن و
انگلییس به راحت صحبت یمکرد.
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«ما خشمگت هستیم!!!» « ،الیاس را آزاد کنید!» ۱۱ ،جون  .۲۰۲۱عکس از اماندین بکره

ن
ن
دوبلی و رسگردان مهاجران در کشورهای اروپان
پیمان
ژرار سادک ،یک عضو سازمان خییه سیماد به مهاجر نیوز گفت که وضعیت این خانواده پناهجوی افغان نمایانگر وضعیت
ی
خانوادههای بیشماری است که بعد از دریافت پاسخ منف در کشورهای دیگر از جمله سویدن ،در فرانسه درخواست پناهندگ
یم کنند اما پیمان دوبلت مانع آنها یمشود.
او توضیح داد که تعدادی از دادگاههای اداری فرانسه مانع اخراج افغانهای دوبلیت به سویدن و در نتیجه اخراج انها به
افغانستان یمشوند .اما در  ۲۸یم  ۲۰۲۱وزارت داخله فرانسه با تکیه بر حکم دادگاه عایل فرانسه ،تصمیم گرفت که افغانها
اروپان است ،اخراج کرد .با این استدالل که نمیتوان با قاطعیت حکم کرد که سویدن
را یمتوان به سویدن ،که یک کشور
ی
افغانهای رد شده را به کشور شان اخراج یمکند.
به گفته ژرار سادک ،با حکم دادگاه عایل فرانسه ،پناهندگان افغان در فرانسه دیگر نیمتوانند برای لغو روند دوبلت و
ی
درخواست پناهندگ در این کشور ،به دادگاه مراجعه کنند.
ر
منتش شده ،حدود  ۳۰هزار پناهجوی افغان که در فرانسه حفاظت به دست آوردهاند ،همه دوبلیت بودهاند.
بنابر ارقام
شماری از مهاجران اخراج شده دوبلیت ،بعد از مدن دوباره به فرانسه بر یمگردند .منابع وزارت داخله فرانسه یمگویند
حدود  ۲تا  ۳هزار پناهجو در این وضعیت به رس یمبرند.
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تالش شاگردان و معلمان مکتب برای لغو اخراج الیاس و خانوادهاش
اخراج این دانش آموز افغان و خانوادهاش در ررسایظ انجام شده که امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه ،هفته گذشته
خواستار افزایش اخراج مهاجران غیقانون از این کشور شد.
معلمان و دانش آموزان مکتب لولک در شهر ُسدان حال نگرانند که مبادا سایر دانش آموزان پناهجو در این مکتب به
رسنوشت الیاس دچار گردند.
آنها با امضای خواستار لغو اخراج الیاس و خانوادهاش شدهاند.
معلمان الیاس به مهاجر نیوز گفتند که آنها تالش دارند تماس خود را با این پناهجوی دانش آموز حفظ کنند .آنها تصمیم
دارند به کمک شهرداری و تعدادی از نمایندگان محیل نگذارند این قضیه به فر ر
سیده شود.
امویس ر
روز جمعه گذشته کارمندان و دانش آموزان مکتب لولک ،یک روز بدون درس را برگزار و در جریان آن درباره اخراج دانش
آموز افغان صحبت کردند.

چهار مهاجر نوجوان افغان از یک الری در ایالت زاکسن آلمان یافت شدند .هرچند راننده گفته است که با
شنیدن صدا متوجه این افراد در بخش بار الری شده است ،اما تحقیقات علیه او به ظن قاچاق انسان
ررسوع شده است.

تصویر از آرشیف
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چهار مهاجر نوجوان افغان از یک الری در آلمان پیدا شدند
چهار مهاجر نوجوان افغان از یک الری در ایالت زاکسن آلمان یافت شدند .هرچند راننده گفته است که با
شنیدن صدا متوجه این افراد در بخش بار الری شده است ،اما تحقیقات علیه او به ظن قاچاق انسان
ررسوع شده است.
راننده یک موتر الری گفته است که در یک توقفگاه کنار جاده در شاهراه شماره  ۱۴در ایالت زاکسن صدای
تک تک را از بخش بار این الری شنید و سپس متوجه چهار مهاجر در داخل الری شد.
ویدیون خود را روشن کرده و متوجه
این راننده به پولیس گفته است که پس از شنیدن صدا ،ابتداء کمره
ی
شده که چهار مهاجر در داخل الری با دست به سمت او اشاره یمکنند.
پولیس پس از برریس الری مذکور گفته است که «بخش بار این الری به طور منظم بسته شده بودت ».در
ابتدان پولیس اسنادی در
داخل این الری چهار مهاجر  ۱۵تا  ۱۷ساله افغان بوده اند که بنا بر اطالعات
ی
دست نداشته اند.
براساس معلومان که تا حاال در دست است ،این چهار مهاجر دو روز قبل به داخل این الری راه یافته
بودند .
ر
خارجها» آغاز کرده است .همچنان علیه هر
پولیس تحقیقات خود را علیه راننده الری به ظن «قاچاق
چهار نوجوان افغان نی به دلیل سفر غیمجاز یا اقامت غیقانون تحقیقات پولیس آغاز شده است.
اروپان برسانند.
مهاجران به تکرار تالش یمکنند خود را در الریهای باربری جا زده و به کشورهای
ی
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رهیی پوهنتون خصویص التقوا روز چهارشنبه  26جوزای سال روان خورشیدی در دیداری با شی
هیات ر
علم املهوال ،معت پالییس و تطبیق برنامههای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان همکاری اش در
زمینه انجام تحقیق های علیم در رابطه به مهاجرت را اعالم و تفاهمنامه همکاری در این زمینه به امضا
رساند.
این تفاهمنامه به منظور همکاری دو اداره در امور تحقیف و علیم جهت تحقق اهداف مشیک علیم و
تحقیقان در عرصه مهاجرت ،توسط معت پالییس و تطبیق برنامه های وزارت و مسئول دانشگاه التقوا به
امضا رسید.
معت پالییس و تطبیق برنامه های وزارت به دنبال گسیش فعالیتهای علیم و تحقیف در کشور ،امضای
ی
این تفاهمنامه را در زمینه دریافت راه حل داییم و علیم برای بحران مهاجرت ،بیجاشدهگ و مدیریت عودت
مهم عنوان کرده ضمن سپاسگزاری از هیأت پوهنتون مذکور ،به همکاری های بیشی دو جانب تاکید کرد.
در همت حال رئیس دانشگاه التقوا مسند آقای املهوال را رتییک گفته و از ریاست جمهوری بابت تقرر
کادرهای علیم و مسلیک در دستگاه حکومت ابراز امتنان کرد.
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ماهیگیان در برابر سواحل یمن ،روز دوشنبه ۲۵ ،جسد را از آب بیون کشیدند .طبق اطالعات نهادهای
مسئول ،پیش از آن یک قایق با حدود  ۲۰۰مهاجر واژگون شده بود.

عکس :ارشیف/گفته می شود که این قایق بین  ۱۶۰تا  ۲۰۰سرنشین داشته است/عکس:

به گفته ماهیگیان ،اجساد مهاجران در تنگه باب المندب کشف شد که بت کشور جیبون در شمال ررسق
افریقا و یمن قرار دارد .رسنوشت رسنشینان دیگر این قایق مشخص نشده است.
اقیان یمت گفت« :قایق دو روز پیش واژگون شد و بت  ۱۶۰تا
سخنگوی یک نهاد دولت به نقل از قاچ ر
 ۲۰۰رسنشت داشت ».سازمان بت الملیل مهاجرت (آی او ام) غرق شدن یک قایق را در این منطقه تایید
کرد ،اما اطالعات دقیق تری در مورد نداده است.
جنون لحج قرار
خیگزاری فرانسه ) (AFPگفتند ،اجساد در برابر راس العاره ،که در والیت
ماهیگیان به ر
ر
قاچاقیان
دارد ،از آب بیون کشیده شدند .این منطقه را مردم محیل به خاطر حضور باندهای بسیار فعال
ر
افریقان هستند.
«دروازه جهنم» یم نامند .گفته یم شود که غرق شدگان احتماال مهاجران
ی
با وجود این که از شش سال پیش به این طرف در یمن جنگ جریان دارد و فقر گسیده در این کشور حاکم
افریقان که به دنبال کار درشبه جزیره عربستان هستند ،به این جا یم آیند.
است ،شمار بسیاری از مهاجران
ی
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آن ها امیدوارند که بتوانند خود را از آن جا به عربستان سعودی یا کشورهای نفت خی دیگر برسانند .اما
بسیاری از مهاجران در یمن گی یم مانند.
طبق اطالعات سازمان بت الملیل مهاجرت «آی او ام» در این سال تا به حال  ۵۱۰۰مهاجر به این کشور
رسیده اند.
در سال  ۲۰۲۰شمار آن ها به  ۳۵هزار و در سال  ۲۰۱۹به  ۱۲۷هزار تن یم رسید .پس از این تاری خ شمار
مهاجران در رن همه گیی کرونا و کاهش تقاضا برای نیوهای کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس کاهش
یافت.
سازمان «آی او ام» بسیاری از مهاجران را که به یمن یم رسند ،دوباره به کشورهای مبداشان پس یم فرستد.
اتیوپیان در یمن گیمانده
مقام های این سازمان در ماه اپریل اعالم کردند که بیش از  ۳۲هزار مهاجر عمدتا
ی
اند که فقیترین کشور شبه جزیره عربستان است.

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کندز به روز سهشنبه 25،جوزای سال روان از بیجاشدن
خی داد.
هزاران خانواده به دلیل جنگ و نا امتها در این والیت ر
این خانوادهها از ولسوایلهای خان آباد ،عیل آباد در روستاهای همجوار و مرکز شهر کندز بیجاشده اند.
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ی
هماهنگ ریاست امور مهاجرین کندز و همکاری موسسات کمک رسان ر
بشی کار
تا کنون  22تیم رسوی به
شان را آغاز کردند و قرار است که بعد از ختم پروسه مددرسان شوند.

هنگامه امیی دوران کودگاش را به همراه خانواده همواره در جستوجوی آرامش و امنیت گذرانده است .کمیساریای عایل
پناهندگان همیشه ر
بخیس از سفر این جوان پناهجوی افغان بوده است .بنابراین ،زمان که آژانس پناهندگان سازمان ملل از
جیان تمام کمکهای
وی دعوت کرد تا شکلک روز جهان پناهندگان  ۲۰۲۱را برای تویی طراج کند ،او از این فرصت برای ر
این سازمان به خانوادهاش استفاده کرد؛ از جمله انتقال آنها در سال  ۲۰۰۵به خانه کنونشان در کانادا.
استودیون برای خود دارد که از سال گذشته پس از اتمام ماسیی هیهای زیبا از
او اکنون  ۳۲سال دارد و در شهر نیوهون
ی
دانشگاه ییل در آن کار یمکند .او یمگوید« :کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد ر
بخیس از تاری خ من است ،معلوم
جیان… این برایم واقعا جای افتخار
بود که این پروژه را یمپذیریم .این سازمان به ما کمک کرد و اکنون فرصت دارم برای ر
است».
طرح امیی که رسما از روز یکشنبه در تویی راهاندازی شد ،تصویری است متشکل از دو دست از ررسق و غرب ،در باال و
قلت رآن در میان آن که نماد مادرمان ،زمت است.
پایت و ر
امیی یمگوید«:این شکلک نشاندهندهی عشق ،حمایت و همدیل است .قلب نمادی جهان است .همه قلب را بهعنوان
نمادی از عشق یمشناسند .دستها ،حرکات ،قدرت و اتحاد را با حرکت دوران بت قلب نشان یمدهند».

شکلک روز جهان پناهندگان سال  ،۲۰۲۱طراح :هنگامه امیی
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آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از سال  ۲۰۱۶با همکاری تویی ،بیستم ماه جون را بهعنوان روز جهان پناهندگان تعیت
کرده تا از روحیه مقاومت پناهجویان آواره از جنگ ،درگیی ،خشونت و بالیای طبییع تجلیل کند.
رسانههای اجتمایع قسمت اصیل فعالیتهای تبلییع و ارتبایط آژانس است که دوونیم میلیون دنبالکننده در تویی و
میلیونها طرفدار در پلتفرمهای مختلف مانند اینستاگرام و تیکتاک دارد.
ی
«این (پلتفرمها) به ما کمک یمکند تا با پناهندگان بهصورت آنالین همبستگ داشته باشیم .صدها و هزاران نفر یمتوانند این
شکلک را بهصورت آنالین تویت کرده و داستانهای خود را به اشیاک بگذارند».
امیی که متولد پیشاور پاکستان است به همراه خانودهاش پس از شکست شوروی سابق در سال  ۱۹۸۹به کابل بازگشت.
پس از هجوم طالبان در سال  ،۱۹۹۶آنها بار دیگر مجبور به فرار شدند.
پدرش که انجینیاست ،قبل از اینکه خانواده را به مقصد دنمارک و ناروی ترک کند ،در سال  ۱۹۹۹آنها را به تاجیکستان
ی
برد تا مطمت شود جای امت زندگ یمکنند.
ی
«پدر من زمان که ما در پاکستان و تاجیکستان بودیم در آسیای مرکزی و اروپا پناهندگ گرفت .تحت آن ررسایط سخت بیشی
هان بود که برای ما یمفرستاد».
اوقات از او جدا بودیم .تنها خاطران که از او داشتم عکس ی
پس از گذراندن شش سال در تاجیکستان ،امیی ،مادر و سه خواهر و برادرش توسط کمیساریای عایل پناهندگان و دولت
کانادا در هالیفاکس اسکان داده شدند.
امیی یمگوید که در ررسایط پرهرجومرج و نابهسامان بزرگ شده و همیشه آرامشش را در ر
نقایس یافته است.
« ر
فضان برای تأمل یمدهد ،همهی ما یمدانیم در فضای بیون چه یمگذرد .اما به نویع وقت قلم و کاغذ به
نقایس به آدم
ی
دست یمگیم و رسم گرم کار یمشود ،انگار دنیای دیگری است ،برای من بهنحوی مراقبه بود».
ی
محیط زندگ جدید در کانادا پر از چالشهای تازه بود ،کنارآمدن با زبان و فرهنگ جدید .سه سال طول کشید تا رسانجام پدر
هم در سال  ۲۰۰۸به خانوده پیوست.
کانادان از
امیی پس از اتمام دوره لیسانس در رشته هیهای زیبا از کالج دانشگاه هی و طراج نوا اسکوشیا ،بهعنوان یک
ی
دانشگاه ییل ماسیی گرفت.
نساج هم دست دارد و آثار « ر
او همزمان با تحصیالت خود در زمینه ر
ر
نقایس» روی پارچه در مقیاس
نقایس و چاپ ،در هی
آسیان مانند ابریشم و ساتن خلق کرده است .آثار وی در کانادا ،اروپا و
بزرگ با الهام از میاث افغانستان ،روی پارچههای
ی
ایاالت متحده به نمایش گذاشته شده است.
سپتامی مشغول آمادهسازی آثار خود برای نمایش در گالری کوپر کول تورنتو بود که پیشنهاد کمسیاریای عایل
امیی در ماه
ر
پناهندگان سازمان ملل برای طراج شکلک را دریافت کرد.
ی
امیی یمگوید« :زندگ ریتم رسییع دارد .اختصاص یک روز به پناهندگان جهان ،رایه است که باعث یمشود لحظهای مکث
ی
ی
کنیم و در مورد زندگ و وضعیت پناهندگان و آوارگان تأمل کنیم .هیچ کس پناهندگ را انتخاب نیمکند .همهی ما لیاقت
داشت خانه و امنیت را داریم».
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ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فاریاب با همکاری سازمان جهان خوراک یا  WFPبهروز
سهشنبه 25 ،جوزا برای  3000خانواده بیجاشده ،عودت کننده و رن بضاعت که به دلیل شیوع ویروس
کرونا متضر شدهاند پول نقد توزی ع نمود.
شناسان به هر خانواده مبلغ  6هزار و  850افغان اخذ کردند.
پس از
ی

یک رسوی تازۀ کمیتۀ ن
بیالملیل نجات نشان یمدهد که خشکسایل ،جنگ و کروناویروس ،میلیونها
افغان را آسیب زده است.
رضان ،معاون این کمیته در افغانستان امروز چهارشنبه  ۱۶جون ( ۲۶جوزا) به صدای امریکا گفت
نارص
ی
که در این رسوی  ۴۸۴خانواده در  ۱۵۸روستای  ۱۵ولسوایل والیات هرات ،بادغیس ،هلمند ،پکتیا و
خوست ررسکت کرده اند.
آقای رضان گفت که به دلیل وضعیت بد معیشت ر
نایس از خشکسایل ،برج خانوادهها برای زنده ماندن
ی
غذان و ازدواج زیرسن دخیان شان رو آورده اند.
های
وعده
کاهش
اموال،
به فروش
ی
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معاون کمیتۀ بتالملیل نجات در افغانستان گفت که  ۷۵درصد پاسخدهندگان از کاهش منابع آب نوشیدن
ً
و زراعت ،افزایش منازعات محیل بر رس منابع رآن و تقریبا  ۸۰درصد از مبتالشدن کودکان و خانوادههای
شان با بیماریهای ر
خی داده اند.
نایس از کمبود آب صیح نوشیدن ر

او با اشاره به خشکسایل ،افزایش ناامتها و گسیش کووید ۱۹در افغانستان گفت" :این هر سه وضعیت
مردم افغانستان را به یک شکیل برده که در حال تبدیلشدن به یک وضعیت اضطرار کامل است".
غذان
آقای
رضان گفت که خشکسایل سبب کمبود محصوالت زراعت شده است و این مساله ،مصوونیت ی
ی
کتلۀ عظیم از شهروندان افغان به ویژه زنان و کودکان را نی با تهدید جدی مواجه کرده است.
او گفت" :با توجه به معلومان که کلسیهای مختلف در حال جمعآوری استند ،از جمله کلسی مصوونیت
غذان دست و پنجه
غذان ،به این نتیجه خواهیم رسید که نزدیک به نیم مردم افغانستان با مساله امنیت ی
ی
نرم یمکنند".
ی
فعالیتهای کمیتۀ بتالملیل نجات برای رسیدگ به وضعیت ،بیشی بر مناطق آسیبدیده متمرکز است و
غذان ،کمک نقدی یمکند.
برای خانوادههای متاثر از عدم مصوونیت ی
معاون این کمیته گفت که توزی ع تخمهای بذری مقاوم در برابر خشکسایل ،آموزش مدیریت آب و حل
منازعات در این زمینه از دیگر برنامههای این نهاد برای دهقانان و روستاییان افغان است.
این کمیته به حکومت افغانستان و جامعۀ جهان پیشنهاد یمکند که نباید به دلیل جنگ ،مسایل مربوط به
خشکسایل نادیده گرفته شود.
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ی
بازنگری پالن رسیدگ به وضعیت خشکسایل ،طرح پالن جامع برای کمک به آسیبدیدگان خشکسایل،
برنامههای حمایت برای جلوگیی از بیجاشدن بیشی روستانشینان و اعالم حالت اضطرار ر
نایس از
خشکسایل از دیگر پیشنهادها به حکومت افغانستان و نهادهای امدادرسان بتالملیل است.
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